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เที่ยวไฮไลทม์าเลเซยี  หาดใหญ่  ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด์   

เก็นติ้ง ไฮแลนด์  กัวลาลัมเปอร์  กรุงเทพฯ 

 

 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3*  ปนีัง 1 คนื /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน /  

เกน็ติ้งไฮแลนด ์1 คนื /  
 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินท่ีตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 
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วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง (-/L/D) 

04.30 น. คณะพร้อมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

โปรดเตรียมทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน 
ช าระที่สนามบนิ (ไม่รวมหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป) 

07.00 น. เหินฟ้าสู่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL702 

08.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ ่

 จากน้ันน าทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และน าชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็น

สถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน ชมเมืองจอร์จทาวน์ หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์

สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชมศิลปะ

ก าแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลง

ตัว 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า  3.5* 

 

วันท่ีสอง ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์  (B/L/D)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

น าท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชม

เจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน 

ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง (ท่านใดต้องการข้ึนกระเช้าเพื่อสักการะ

เจ้าแม่กวนอิม สามารถซื้อต๋ัวได้ท่านละ 6-16 RM)  หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ต้ังอยู่บนเนิน

เขา สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้ จงึท าให้อากาศเย็นสบาย 

บริสุทธิ์ สดชื่น และ ด้วยความที่อยู่บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของ

เมืองจอรจ์ทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ 

หลากหลายชนิดอีกด้วย สามารถขึ้นชมบรรยากาศด้านบนด้วยรถราง ท าให้สามารถชมความงามระหว่าง

ทางได้ด้วย (ราคารวมค่าบัตรแบบ NORMAL LANE) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด ์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ข้ึนชื่อ

ที่สุดแห่งหน่ึงของมาเลเซีย ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึง่มีความ

งดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งน้ีแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรก

คือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม 

แม้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบนเขาแห่งน้ี น าท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเค้ียว

จากเขาลูกหน่ึงไปสู่เขาอีกลูกหน่ึง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา  

เย็น  น าท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่า  3.5* 

 

วันท่ีสาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นต้ิงไฮแลนด์ (B/L/D)     

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

น าท่านเข้าชม น้ าตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระ

น้ ามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้

ล้ิมลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มี

ชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands   
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น าท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา จากน้ันแวะชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับ

ความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วน า

ชม ตลาดเช้า แวะซ้ือของพื้นเมืองผลไม้ สดๆ และสินค้าท้องถ่ิน อ าลายอดเขา คาเมรอน 

ไฮแลนด์ เดินทางสู่เก็นต้ิง 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland  

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

ห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 
22x14x9 นิ้วไปด้วยเพ่ือเตรียมน าของส่วนตังท่ีจะน าไปใช้บนเก็นต้ิง 1 คืน) 
 

น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นต้ิง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุย

เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดน าเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นต้ิงไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ

เขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์

ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนข้ึนสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 

2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปล่ียนชื่อเป็น Theme Park Hotel  

 

เย็น  น าท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น  

 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะท่ี Genting @ FIRST WORLD *** 

 

หากห้องพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น  

GENTING DAY TOUR และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน 
 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาต

จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)  
***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้ก าลังท าการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วันท่ีสี ่  วัดถ้ าบาตู – กัวลาลมัเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ   (B/L/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉล่ีย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่

สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้

ท่านได้พักเปล่ียนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝาก

พื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวข้ึนชื่อของเมืองอิ

โปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร 

ที่ วัดถ้ าบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางข้ึน

บันไดไปยังถ้ า ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ซึ่งเป็นเมืองที่ต้ังข้ึนที่บริเวณที่แม่น้ า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร
กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร  
จากน้ันน าท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหาร

อาสา เพื่อล ารึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่
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สวยงาม  จากน้ันน าท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของ

มาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ต้ังอยู่ตรงข้ามกับ 

เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ร าลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการ 

รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ใน

นครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจ าที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็น

มัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ต้ังอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของ

สะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแห่งหน่ึงซึง่มรีูปร่างประหน่ึงลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

......... น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  

15.55 น. น าท่านลัดฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบนิที่ OD522                 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 

 

*************** 

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรบัข้ึนของภาษนี้ ามันของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มหีัวหน้าทัวร*์** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
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อัตราค่าบริการ 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

 

NOV-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าต๋ัว 

พักเด่ียว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

21-24 NOV 2019 8,999 -2,500.- 3,900.- 

DEC-19 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่

ท่านละ 

จอยแลนด์ 

หักค่าต๋ัว 
พักเด่ียว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

05-08 DEC 2019 
วันพ่อแห่งชาต ิ 9,999 -2,500.- 3,900.- 

28-31 DEC 2019 
วันหยุดปีใหม่ 10,999 -2,500.- 3,900.- 

29 DEC-01 JAN 

2020 
วันหยุดปีใหม่ 

11,999 -2,500.- 3,900.- 

30 DEC-02 JAN 

2020 
วันหยุดปีใหม่ 

11,999 -2,500.- 3,900.- 

JAN-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่

ท่านละ 

จอยแลนด์ 

หักค่าต๋ัว 
พักเด่ียว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

16-19 JAN 2020 8,999 -2,500.- 3,900.- 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าต๋ัว 

พักเด่ียว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

07-10 FEB 2020 
วันมาฆบูชา 8,999 -2,500.- 3,900.- 

MAR-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าต๋ัว 

พักเด่ียว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

12-15 MAR 2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 

19-22 MAR 2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 

26-29 MAR 2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 

APR-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าต๋ัว 

พักเด่ียว 



HILIGHT OF MALAYSIA (SL+OD)                      Update: 8/5/2019                                        

 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 

ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                         ราคา 2,000 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท 

พร้อมส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตให้เจ้าหนา้ท่ีจองทัวร์ / ส่วนท่ีเหลือจา่ยก่อนเดินทาง 15 วัน 
 

 

** พีเรียดราคาโปรโมชั่น 6,999.-ไม่สามารถตัดกรุ๊ปได้ 

*** หากตัดกรุ้ปต้องช าระเป็นราคา 7,999 
 

 

อัตราน้ีรวม   

 ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ  

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ในประเทศ 10 กก. // ต่างประเทศ 20 กก. (หากต้องการเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 250 
บาท/เที่ยวบิน) 

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ด้ระบุไว้  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึน
ระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 

อัตรานี้ไม่รวม   

 โปรดเตรียมทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน 
   ช าระที่สนามบิน (ไม่รวมหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจ ตอนจบทรปิ) 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกินที่ก าหนดไว้ 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกนั โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากอ่นเดินทาง** 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

03-06 APR 2020 
วันหยุดจักร ี 9,999 -2,500.- 3,900.- 

11-14 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต ์ 10,999 -2,500.- 3,900.- 

12-15 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต ์ 11,999 -2,500.- 3,900.- 

13-16 APR 2020 
วันหยุดสงกรานต ์ 11,999 -2,500.- 3,900.- 
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Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 
 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามดัจ า
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า  14  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 

5. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับท่าน 

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

 

9. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  
 บริษัทฯมีสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการ

เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไมถ่ึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอ

หักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

 

 


